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Lucy Hinksman
Cadeirydd holl bobl 
gyntaf Cenedlaethol 

Cyngor Cymru

Mae’r Maniffesto yn nodi geiriau pobl ag anableddau dysgu a 
ddaeth i’n Cynhadledd Flynyddol yn 2015.

Gofynnon ni iddyn nhw beth yw’r pethau pwysicaf yn eu bywyd.
Dro ar ôl tro dywedodd pobl eu bod nhw am fod yn ddinasyddion 
llawn a gweithgar. Dywedon nhw hefyd eu bod nhw am gymryd 
mwy o gyfrifoldeb dros eu llesiant eu hunain.

Mae ein Maniffesto yn gofyn i Lywodraeth Cymru chwarae ei rhan 
yn ein helpu i gyflawni’r gwerthoedd hyn. Gall pobl ag anableddau
dysgu fod yn rhan o’r ateb mawr os yw’r pethau iawn yn eu lle. 
Dydyn nhwddim yn bethau cymhleth na drud, ond maen nhw’n 
cefnogi’r syniad ein bod ni i gyd yn wahanol. Ac maen nhw’n 
gwneud Cymru yn lle teg i bawb.   

Dylai Cymru fod yn falch ein bod wedi arwain y ffordd i bobl ag 
anableddau dysgu. Rydyn ni am weithio gyda chi i wneud yn siŵr
ein bod yn parhau i symud ymlaen a byth yn mynd yn ôl.

Clawr a gynlluniwyd gan: 
Sarah Rosser, Kate Bass,
Sammy Tahramanis,
Alex Wooler.



Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yw Llais Unedig Grwpiau Hunan-Eiriolaeth 
a phawb ag Anableddau Dysgu yng Nghymru.

Mae’n Rhannu Gwybodaeth er mwyn Cyflawni Hawliau Cyfartal a Delwedd 
Bositif.

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn......

• casglu newyddion a barn pobl
• rhannu gwybodaeth
• darganfod beth sy’n digwydd yn y wlad
• darganfod beth sy’n bwysig ym mywydau pobl
• ymgyrchu i wella bywydau pobl ag anableddau dysgu
• trefnu cysylltiadau rhwng pobl ledled Cymru
• helpu grwpiau i gysylltu â Llywodraeth Cymru
• cefnogi grwpiau hunan-eiriolaeth i ddechrau a pharhau

Mae Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan yn gwmni a arweinir gan yr aelodau, 
sy’n gyfyngedig trwy warant, ac a gofrestrwyd ym mis Mawrth 2009.

Mae ein gwerthoedd wedi’u hymgorffori ym Maniffesto Pobl yn Gyntaf 2016, 
yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau, 
y Ddeddf Hawliau Dynol a’r Model Anabledd Cymdeithasol. 

Beth yw Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan?
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Ein Galwadau i Weithredu

.

Hunan-eiriolaeth (tudalen 4)

Cynllunio ein bywydau (tudalen 5)
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Cludiant (tudalen 7)

Iechyd (tudalen 8)

Tai a Chymorth (tudalen 9)
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The National Council
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Hunan eiriolaeth

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:

• I wneud yn siŵr bod awdurdodau 
 lleol yn cydnabod hunan eiriolaeth 
 fel Gwasanaeth Ataliol.

 
• I wneud yn siŵr bod awdurdodau 
 lleol yn ei ddarparu, fel bod 
 gennym ddewis a rheolaeth ac yn 

 gallu chwarae rhan mewn 
 cymdeithas a rhan mewn cadw’n 

 hunain yn ddiogel. 

Mae hunan eiriolaeth yn rhoi hyder i ni ac yn 
gadael i ni dyfu fel pobl. Mae’n rhoi teimlad
o gyflawniad a phwrpas i ni. Ond mae’n hawdd 
colli eich hyder. Mae’n rhaid i chi ymarfer er 
mwyn gwella o hyd.
 
Mae angen i bobl ddeall bod hawl gyda n
i i siarad dros ein hunain. 

Mae grwpiau o hunan  eiriolwyr (fel Pobl yn 
Gyntaf) yn ein helpu i ddod yn rhan o’r 
gymuned. 

Maen nhw’n rhoi llais i ni, yn datblygu 
cyfeillgarwch a dealltwriaeth a chefnogaeth 
cymheiriaid. 

Mae siarad dros ein hunain ar yr adeg iawn 
yn helpu i stopio argyfwng rhag digwydd, fel 
bod problemau bach yn  cael eu datrys cyn 
iddyn nhw ddod yn rhy fawr.

Rydyn ni’n dysgu am ein hawliau ac yn cael 
cyfle i siarad â phobl a all wneud i newid 
ddigwydd. Yn y tymor hir mae hunan eiriolaeth
yn rhatach nag unrhyw beth arall. Mae’n rhoi 
pŵer a chydraddoldeb i bobl, yr un peth â
phawb arall.   4



Cynllunio ein bywydau

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:

• I wneud yn siŵr bod byrddau iechyd
  ac awdurdodau lleol yn rhoi’r 
 gefnogaeth gywir i ni i gael y sgiliau 

 cywir fel bod dewis a rheolaeth gyda

 ni dros benderfyniadau sy’n effeithio 

 ar ein bywydau a’n bod yn gallu cael
 ein hawliau a’r pethau y mae 
 gennym yr hawl i’w cael.

• I wneud yn siŵr bod adolygiadau 
 unigol a chynlluniau unigol yn cael 
 eu gwneud mewn ffordd y gallwn 
 ni eu deall.

Rydym yn cael yr ymdeimlad gorau o lesiant wrth 
wneud ein penderfyniadau ein hunain. Mae llai o 
reolaeth gyda ni na phobl eraill o hyd. 

Mae rhai ohonon ni nad ydyn ni’n cael ein parchu 
gan ein teuluoedd a weithiau mae’n rhaid i ni 
frwydo gyda nhw i gael rheolaeth. Mae rhai 
ohonon ni’n teimlo ein bod mewn carchar ac
yn sownd. 

Nid oes gan bawb ddewis a rheolaeth dros eu 
harian. 

Nid yw pawb eisiau cael rheolaeth lwyr 
oherwydd eu bod nhw’n poeni am gael trafferthion.

Ond dydyn ni ddim eisiau dim rheolaeth o gwbl.

Mae rheolaeth yn dod o gael gwell gwybodaeth
a phethau fel. Taliadau Uniongyrchol a thrwy gael 
sgiliau fel pendantrwydd a hunan eiriolaeth.

Nid ydym yn cael cymryd risgiau yn aml. Mae pobl 
yn gwneud asesiadau risg arnon ni oherwydd maen
nhw’n meddwl nad ydyn ni’n gallu gwneud pethau, 
pan rydyn ni’n gallu eu gwneud nhw. 
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Rydyn ni eisiau bod yn rhan go iawn o’n cymunedau.

Mae angen mwy o gyfleoedd arnon ni i gwrdd â 
phobl a gwneud ffrindiau newydd. Mae cael 
cymysgedd da o ffrindiau a gweithgareddau yn bwysig 
i ni. 

Mae hawl gennym i deimlo’n ddiogel yn ein cymuned. 
Yn fwy na dim mae angen dewis yn ein bywydau.

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:- 

• I ddweud wrthon ni pa mor dda mae 

 awdurdodau lleol yn ein cefnogi i 
 gymryd rhan a theimlo ein bod yn 
 cael ein gwerthfawrogi mewn 
 cymdeithas fel mae’n dweud yn y 
 Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol
 a Llesiant. Dywedwch wrthon ni mewn
 ffordd y gallwn ni ei deall.
• I wneud yn siŵr bod Trosedd Casineb 
 Anabledd Dysgu yn cael ei gymryd yr
 un mor ddifrifol gan bob Heddlu ag y 
 mae gan bawb arall a bod 
 hyfforddiant ymwybyddiaeth 
 Anabledd Dysgu yn cael ei gynnal 
 gan yr Heddlu fel eu bod yn deall y 
 materion i ni fel dioddefwyr a thystion.  
• I wneud yn siŵr bod awdurdodau lleol
 yn creu gwasanaethau Gwybodaeth, 
 Cyngor a Chymorth y gallwn ni eu 
 deall ac yn cyflogi dim ond y staff 
 hynny sy’n gwybod sut i gyfathrebu 
 â ni. 
• I wneud yn siŵr bod awdurdodau lleol
 yn gwneud cludiant cyhoeddus yn 
 ddiogel ac yn hygyrch, ac yn rhedeg 
 gwasanaeth am bris y gallwn ni ei 
 fforddio. 

  Cymuned
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Cludiant

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:- 

• I arwain y ffordd wrth wneud yn siŵr 
 bod digon o gludiant cyhoeddus 

 ym mhob ardal yng Nghymru er 
 mwyn i ni allu cyflawni ein llesiant 

 ein hunain. 

• Gwneud yn siŵr bod awdurdodau 
 lleol yn gwneud cludiant 
 cyhoeddus yn ddiogel ac yn 

 rhydd rhag bwlio, yn cadw prisiau 

 i lawr fel ein bod yn gallu fforddio 
 ei ddefnyddio a rhoi gwybodaeth 
 i ni y gallwn ni ei deall, fel ein bod 
 yn gallu chwarae rhan weithgar a 
 chyfartal yn ein cymunedau. 

Mae cludiant da yn arwain at fywydau llawn 
boddhad. Mae’n rhan o bob agwedd ar ein
bywydau. 

Mae’r tocyn bws am ddim yn bwysig 
iawn i ni. 

Ond nid yw’r bobl sy’n cynllunio gwasanaethau 
cludiant yn gwrando arnon ni. Mae anawsterau 
gyda bysiau gyda’r nos, bysiau mewn ardaloedd 
gwledig, a bysiau ar ddydd Sul. Felly os ydyn ni’n 
mynd allan, i fynd i’r gwaith neu i weld ein teulu 
a’n ffrindiau, nid ydyn ni’n gallu mynd adref wedyn. 
Mae gwasanaethau bws gwael yn ynysu 
pobl. 

Mae’n anodd deall amserlenni sy’n defnyddio’r 
cloc 24 awr. 

Byddai ap ffôn yn DWEUD amser y bysiau wrthon ni.

Mae cludiant cymunedol yn iawn ond os dydyn 
ni ddim yn gallu ei fforddio, dydyn ni ddim yn gallu 
ei ddefnyddio. 
   7



Iechyd

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:

• I arwain y ffordd o ran cael 

 awdurdodau lleol i roi gwybodaeth 

 Hawdd ei Darllen i ni am fyw’n iach,

 yn enwedig pan fydd 
 Gwasanaethau Cymdeithasol yn ein

 cefnogi yn ein cartrefi.

• I wneud yn siŵr bod staff yn y 

 Gwasanaeth Iechyd yn cael yr 

 hyfforddiant cywir mewn 
 Ymwybyddiaeth Anabledd Dysgu, 

 y Ddeddf Gallu Meddyliol ac yn 

 gwybod sut i weithio gyda ni, ee 

 mwy o nyrsys anabledd dysgu a 

 gwell defnydd o Basbortau Iechyd 

 a’r system Goleuadau Traffig.

• I wneud yn siŵr ein bod yn cael 

 gwybodaeth y gallwn ei deall pan f

 yddwn yn mynd i mewn i’r ysbyty. 

Rydyn ni’n gwybod y dylen ni wneud llawer o ymarfer 
corff a bwyta diet da ond mae angen help a chyngor 
arnon ni i wneud dewisiadau mwy iach. Rydyn ni eisiau 
mwy o gyrsiau byw’n iach am ddim a gwybodaeth y 
gallwn ni ei deall.  

Mae gwiriadau iechyd yn dda ond does dim cyngor, 
dim adborth a dim canlyniadau. Mae’r llythyrau 
gwahoddiad yn anodd eu darllen ac mae rhai o’r 
cwestiynau yn y gwiriad iechyd yn anodd eu deall. 

Mae rhai pobl yn ofni’r gwiriad iechyd oherwydd nid 
ydyn nhw’n gwybod beth fydd yn digwydd yno. 

Gall Meddyg Teulu da wneud gwahaniaeth mawr.
 
Does neb yn siarad gyda chi yn yr ysbyty ac yn aml 
nid ydyn nhw’n rhoi digon o wybodaeth i chi. 

I gael iechyd cyfartal, mae angen gwybodaeth 
hygyrch dda a chyfathrebu da arnon ni.
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Tai a chymorth

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:

• I wneud yn siŵr ein bod yn gallu cael
 lle i fyw mewn cymunedau sy’n 

 ddiogel a bod blaenoriaeth yn cael 
 ei rhoi i ni, fel nad yw bywyd yn cael 
 ei wneud yn waeth oherwydd lle 
 rydyn ni’n byw.

• I arwain y ffordd ar Daliadau 

 Uniongyrchol, gyda’r cymorth i’w 
 rheoli, i’r rhai ohonon ni sydd eisiau 

 hynny.

• I gefnogi CSSIW a HIW i ddatblygu a 

 chadw safonau da. 

• I wirio pa mor dda mae awdurdodau

 lleol yn ein grymuso ni  i wneud y 

 penderfyniadau pwysig sy’n effeithio 

 ar ein bywydau.

Mae byw’n annibynnol yn golygu bod 
dewisiadau bob dydd arferol yn bosibl, 
pethau y mae pobl eraill yn eu cymryd yn 
ganiataol. 

Mae pobl nad ydyn nhw’n byw’n 
annibynnol yn teimlo eu bod yn cael eu trin 
fel plant. Mae rotas ar gyfer y teledu, nid 
ydyn nhw’n gallu dod â ffrindiau neu 
bartneriaid adref. Ac mae mynd allan i 
gwrdd â  ffrindiau yn gorfod cael ei drefnu.  

Nid yw pawb eisiau’r un math o annibyniaeth.

Byddai rhai yn hoffi bod yn agos at eu rhieni. 
Mae rhai eisiau mwy o gymorth nag eraill. 
Mae pawb eisiau bod yn agos at gludiant 
cyhoeddus ac mewn cymuned lle mae 
pethau i’w gwneud. 

Mae pawb eisiau teimlo’n ddiogel. Mae 
angen cael llawer mwy o ddewis o lety. 

Dylen ni fod yn gallu gwneud ein dewisiadau 
ein hunain am bopeth sy’n bwysig i ni.

Mae cael yr un staff, yn hytrach na newid o 
hyd, yn bwysig hefyd. 
   9



 Perthnasoedd
Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:

• I ysgrifennu canllawiau cenedlaethol i 

 weithwyr cymdeithasol, rheolwyr 

 gwasanaethau gofal a chanolfannau 

 dydd a phobl sy’n darparu cymorth, 

 am addysg rhyw i bobl ag anableddau 

 a sut i gefnogi a pharchu perthnasoedd.

 
• I wneud yn siŵr bod pawb sy’n gweithio 
 gyda ni yn cael hyfforddiant hawliau 

 am berthnasoedd rhywiol i bobl ag 

 anableddau dysgu. Dylai’r hyfforddiant

 hwn ein cynnwys ni.

• I wneud yn siŵr bod rheolaeth gyda 

 phob un ohonom dros ddewis a 
 hyfforddi’r staff sy’n gweithio gyda ni. 

 Ni ddylai fod y bobl i ddweud pa mor 

 dda y maen nhw’n gwneud eu gwaith.

• I ysgrifennu canllawiau cenedlaethol 

 am y rhai ohonom sy’n heterorywiol, 

 lesbiaidd, hoyw neu drawsrywiol fel 

 ein bod yn gallu siarad am ein 

 rhywioldeb a chael perthnasoedd 

 ystyrlon gyda’r partner o’n dewis. 

• I wneud yn siŵr y gallwn ni gael 

 cymorth gan ein grŵp cymheiriaid.

Dylai fod cydraddoldeb, parch a Hawliau Dynol i bawb sydd 
eisiau cael perthynas, neu sydd mewn perthynas. Mae’n anodd
iawn i ni ddod o hyd i rywun i’w hoffi, neu ei garu. Does dim 
digon o leoedd cymdeithasol neu gyfleoedd i gymdeithasu. 

Weithiau pan mae pobl yn dechrau cael perthynas dydyn nhw ddim yn 
sylweddoli eu bod nhw’n cael eu cam-drin. Mae hyn yn digwydd drwy 
gyfeillgarwch ar-lein hefyd. 

Mae angen cyrsiau arnon ni fydd yn ein helpu i ddeall pryd mae pethau yn 
anghywir ac i ddysgu am iechyd rhywiol. 

Gall cwnsela fod yn dda ond mae angen gwahanol sgiliau cwnsela ar gyfer 
pobl ag anableddau dysgu. 

Gall hunan eiriolaeth ac eiriolaeth gan gymheiriaid 
helpu.

Nid oes cymorth i’r rhai ohonon ni sy’n hoyw, lesbiaidd, 
deurywiol a thrawsrywiol. 

Dylai cydraddoldeb, hawliau 
dynol, hyfforddiant, cwnsela, eiriolaeth a chymorth fod yr 
un peth i ni ag y mae i bawb arall. 

Mae llawer o bobl yn ceisio ein stopio ni rhag datblygu 
cyfeillgarwch a pherthnasoedd. Mae staff cymorth yn 
ein cartrefi yn cael y pwnc hwn yn anodd iawn. 10



Gwaith ac addysg

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:

• I wneud yn siŵr bod pobl ag 
 anableddau dysgu yn cael eu 
 cynnwys yn y gweithlu a bod arfer
 gorau yn cael ei rannu.
 
• I weithio gyda Llywodraeth y DU i 

 ddod o hyd i ffyrdd i wneud 
 gwybodaeth am ganolfannau gwaith 
 a budd-daliadau yn haws ei deall.
 
• I wneud yn siŵr y gall plant ag 
 anableddau dysgu fynd i ysgolion 
 prif ffrwd gyda’r cymorth cywir, os 
 mai dyna y maen nhw ei eisiau a bod 
 yr holl blant mewn ysgolion yn cael
 hyfforddiant sy’n eu helpu i dderbyn 
 gwahaniaethau pobl.  

Mae angen i ni gael yr un cyfleoedd yn yr ysgol â 
phlant eraill, fel technoleg dysgu. 

Mae angen herio ymddygiad gwael (fel bwlio).
Mae angen i’r ysgol fod yn ddiogel. 

Rydyn ni’n cael ein gwthio i’r coleg ar ôl ysgol.
 
Ond mae gwaith yn bwysig. Mae angen mwy o 
help arnon ni i gael gwaith a’i gadw. Mae angen 
cyrsiau arnon ni am yr hyn sydd ei angen arnon ni, 
nid cyrsiau sy’n hawdd, neu’n rhad i diwtoriaid eu 
cynnal, ee coginio blwyddyn ar ôl blwyddyn. 
Mae angen cymorth da ac asiantaethau 
cyflogaeth â chymorth arnon ni. 

Mae peth ymddygiad yn y gweithle yn fwlio. 

Mae angen cael PARCH yn y gweithle – tuag at 
ein gilydd yn ogystal â phobl eraill. 
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Pobl ifanc

Rydyn ni’n gofyn i Lywodraeth Cymru:

• I wneud yn siŵr bod y symudiad o 

 wasanaethau plant i wasanaethau 

 oedolion yn rhwydd a bod sgiliau 

 byw’n annibynnol, fel hyfforddiant
 teithio, cynllunio bywyd, uchelgais 

 a dewis a rheolaeth yn uchel ar yr 

 agenda. Bydd hyn yn ein helpu i fyw 

 fel dinasyddion sy’n oedolion 

 annibynnol. 

• I wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn 

 gwybod sut i ddefnyddio cyfrifiaduron

 a’r rhyngrwyd.

Mae pobl ifanc ag anableddau dysgu yn hapus 
pan maen nhw’n gallu gwneud penderfyniadau 
am eu haddysg a phenderfynu ar gyrsiau coleg 
fydd yn helpu. 

Maen nhw eisiau gallu symud i ffwrddo gartref, 
dysgu sut i dalu biliau, agor cyfrif banc, symud i 
fyd gwaith a chael bywyd cymdeithasol. 

Ond mae’n anodd penderfynu ar swydd neu yrfa 
pan mae’r dewis yn gyfyngedig. 

Mae teulu yn eich rhwystro rhag symud i ffwrdd o 
gartref ac mae’n anodd cael annibyniaeth pan 
dydyn ni ddim yn cael y cymorth iawn ar yr adeg 
iawn, pan mae cludiant yn wael a does dim 
rhwydwaith cymorth gyda ni a dim llawer o fywyd 
cymdeithasol. 

Rydyn ni eisiau bod yn uchelgeisiol, fel dysgu i yrru, 
rydyn ni eisiau datblygu hyder a phendantrwydd, 
ac rydyn ni eisiau gwneud ac adeiladu 
perthnasoedd. 
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Pobl yn gyntaf Cymru
61 Caerleon Road

Newport
NP19 7BW

info@allwalespeople1st.co.uk

www.allwalespeoplefirst.co.uk

Clawr a gynlluniwyd gan: 
Sarah Rosser, Kate Bass,

Sammy Tahramanis,
Alex Wooler.

.
A ariennir gan

 

Cwmni cyfyngedig drwy warant Rhif: 6833956


